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Aika 22.1.2020 klo 10:00 
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 Maaret Stenström, Ympäristöministeriö 
 Marko Luukkonen, Kouvolan kaupunki 
 Anne Kangasniemi-Kuikka, Kouvolan kaupunki 
 Pertti Perttola, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Jussi Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Pasi Halttunen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Antti Pyysaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Tuija Mustonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Eeva-Liisa Kauppi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Tuula Tanska, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Jukka Timperi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Kimmo Inki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
 Harri Korkeamäki, Metsähallitus luontopalvelut 
 Paula Quick, Pohjois-Savon liitto 
 Pirjo Kopra, Pyhtään kunta 
 Veli-Matti Pulli, Virolahden kunta 
 Osmo Havuaho, Virolahden kunta 
 Arto Ylönen, Miehikkälän kunta  
 Pauli Korkiakoski, Kotkan kaupunki 
 Juhani Carlson, Kymenlaakson Pelastuslaitos 
 Tanja Gangsö, Päijät-Hämeen liitto 
 Sanna Suokas, Lahden kaupunki 
 Milla Koskivirta, Haminan kaupunki 
 Sanna Mäntynen, Puolustusvoimat 
 Antti Erämö, Puolustusvoimat 
 Risto Ovaskainen, Rajavartiolaitos 
 Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto 
 Frank Hering, Kymenlaakson liitto 
 Lotta Vuorinen, Kymenlaakson liitto 
 Elina Ronkanen, Kymenlaakson liitto 
 Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto 
 Matti Konttinen, Kymenlaakson liitto  
 
1. Avaus ja järjestäytyminen 

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Frank Hering avasi 
neuvottelun. Sovittiin, että Frank Hering toimii puheenjohtajana ja Lotta Vuorinen 
sihteerinä.  



 

2. Osallistujien toteaminen 
Käytiin esittäytymiskierros. 
 

3. Maakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot 
Frank Hering esitteli kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen pääkohdat ja 
suunnitellut jatkotoimenpiteet. 
 

4. Viranomaisten puheenvuorot 
- Stenström: totesi YM lausunnossa lausutut asiat. Helsingistä itään suuntautuvien 

ratojen osalta ei ole valtakunnallista linjausta. Ratakysymys on ylimaakunnallinen 
kysymys, johon tarvitaan pitkänaikavälin valtakunnallinen linjaus. 

- Siinä yhteydessä eri vaihtoehtoja tulee selvittää ja vertailla yhtenevin ja 
tasapuolisin perustein mukaan lukien nykyisen rataverkon kehittäminen. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan liikenneyhteyksiä tulee 
kehittää olemassa oleviin verkostoihin perustuen. Mikäli liikennetarpeet ym 
edellyttävät uutta linjausta on sen suhde alueidenkäyttöön ja vaikutukset 
selvitettävä maakuntakaavoituksessa. Tässä tilanteessa ja kun valtakunnallista 
linjausta ei ole YM katsoo, että kaavaehdotuksessa esitetty ratkaisu, jossa on 
useita ohjeellisia linjauksia on ongelmallinen ja oikea merkintä Kouvolan 
suuntaan olisi yhteystarvemerkintä. Ratakysymystä ja sen vaikutuksia on käsitelty 
kaavaselostuksessa suppeasti ja selostusta tulisi täydentää tältä osin. 

- Korkiakoski: Kotkan kaupungin lausunto käsitteli ratakysymysten osalta pitkälti 
samoja asioita kuin YM lausunto. Kotkan kaupunki on YM:n kanssa samaa mieltä 
siitä, että maakuntakaavan loogisuuden, selkeyden ja sen maankäytöllisten 
vaikutusten kannalta olisi parasta, että palattaisiin voimassa olevan 
maakuntakaavan merkintöihin. Maakuntakaavan tulee myös ohjata eikä vain 
mahdollistaa. Mikäli lausunnoilla olleessa kaavaehdotuksessa esitetyt 
ratamerkinnät jäävät, merkintätapa heikentää ohjeellisen ratalinjauksen 
merkinnän painoarvoa. Vastineissa ei oltu vastattu Kotkan kaupungin esittämiin 
huomioihin ohjeellisten merkintöjen painoarvon heikkenemisestä eikä Kotkan 
aseman sijainnista. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on vielä 
työn alla ja päätös idän suunnan raidetieyhteyksistä on sisällytetty osaksi sitä. On 
erittäin tärkeää, että myös raideyhteyksien vaikutukset arvioidaan kattavasti 
VLJS:n tavoiteaihioiden näkökulmista. Tuulivoiman osalta potentiaalisia alueita 
on myös maakuntakaavassa osoitettujen alueiden ulkopuolella. Kaava-
asiakirjoissa on tuotava yksiselitteisesti esille, että yli viiden voimalan alueet ovat 
mahdollisia myös muualla kuin kaavaan merkityillä alueilla, jos 
yksityiskohtaisemmat tarkastelut osoittavat sen mahdolliseksi. Kotkan kaupunki 
on käsityksessä, että tämä on myös maakuntakaavoittajan näkemys. 

- Luukkonen: Rata-asioiden osalta maakunnan eri alueilla on erilaisia kysymyksiä. 
Maakuntakaavan oltava mahdollistava, sillä ratahankkeista päätetään muualla 
kuin maakuntakaavassa.  
Maakuntakaavassa on osoitettu laajoja viheralueita, joiden osalta Kouvolan 
kaupungille on hyvä, että maakuntakaava turvaa niiden olemassaolon. 
Puolustusvoimien melukysymysten osalta Vekaranjärven-Pesäntäjärven alueella 
olisi maakuntakaavalta odotettu tiukempaa ohjausta. 



 

- Quick: Ratakysymysten osalta valtakunnan tason selvityksiä ei ole olemassa, joten 
maakuntakaavan merkinnöillä on tärkeä merkitys ja osallisten kuuleminen 
maakuntakaavaprosessin yhteydessä tärkeää. Ympäristöministeriön ohjaus 
erilaista eri maakunnissa vahvistettujen kaavojen merkintöjen tuomisessa 
valmisteilla olevaan kaavaan. Voidaanko vahvistetun kaavan perusteella ottaa 
linjauksia uuteen kaavaan? YM lausunto on ristiriitainen aiempiin YM linjausiin 
nähden. Kymenlaakson maakuntakaavan ratkaisut vaikuttavat maakuntaa 
laajempaan alueeseen ratamerkintöjen osalta. 

- Stenström: Valmisteilla olevassa kaavassa tulee aina esittää ko. kaavan 
vaikutusten arviointi. Ympäristöministeriö ei ota kantaa minkään ratalinjauksen 
osalta. Ratalinjausten osalta tarvitaan liittojen välistä yhteistyötä. Ns. rantaradan 
osalta on taustalla pitkä selvitys- ja kaavoitushistoria. 

- Serola: YM otti lausunnossaan kantaa ratalinjauksiin ns. rantaradan osalta. 
Rantaradan valmistelu on muita linjauksia pidemmällä, sillä ko. rataosuudesta on 
tehty useita selvityksiä ja kuntatason kaavoitusta. LVM on tilannut Väylä-
virastolta kokoavan selvityksen olemassa olevista uusien ratalinjausten 
selvityksistä sekä VAT mukaisesti nykyverkon kehittämisestä. Tämä selvitys 
valmistuu helmikuussa. Sidosryhmäyhteistyötä ei selvityksen osalta tehdä, 
esitellään valmis selvitys. 

- Hering: Maakuntakaava päivitetään tarpeen mukaan, kun valtakunnan tason 
ratkaisuja on tehty ratalinjausten osalta. Nyt kaavaehdotuksessa varaudutaan eri 
vaihtoehtoihin. 

- Korkiakoski: Ratalinjausten osalta kaivataan valtakunnallista näkemystä ja 
vaikutusten arviointia laajemmalta alueelta. 

- Luukkonen: Kaavaehdotuksen ratkaisu turvaa Kouvolan kaupungin osalta sen, 
että kaupunki voi pitää ratalinjausten maastokäytävät vapaana muusta 
maankäytöstä. 

- Perttola: Ratamerkinnöille on tilaus ja perustelut olemassa. Maastokäytävät tulee 
pitää toteutettavina ja maakuntakaava on tähän oikea väline. 

- Mikkola: Maakuntahallitus on tehnyt ratalinjausten ratkaisut tietoisena eri 
näkökohdista kaavamerkintöihin liittyen. 

- Suokas: Lahden kaupunki yhtyy Kotkan kaupungin ja YM näkemykseen 
ratalinjausten osalta. Lahden kaupungin näkemys on nykyisen rataverkon 
parantamisen puolesta. 

- Mäntynen: Puolustusvoimat vastustaa kaikkia tuulivoima-alueita 
Kymenlaaksossa. Luonnonsuojelualue, joka on puolustusvoimien alueella: 
merkinnässä tulisi huomioida PV:n toiminta esim. kaksoismerkinnällä EHA/SL. 

- Ronkanen: Luonnonsuojelualueiden osalta on PV:n toiminta huomioitu 
aluekohtaisesti kuvauksissa. 

- Erämö: Rankin alueella on tullut esiin PV:n toiminnan aiheuttamia tarpeita ja 
vaikutuksia. Asiaa ei ole huomioitu lausunnossa. Rankin osalta tulisi matkailun 
lisäksi osoittaa PV:n alueet. 

- Vuorinen: Maakuntakaavassa osoitetaan alueen pääkäyttötarkoitus, joka 
Rankissa on matkailu.  

- Korkiakoski: Rankissa on lainvoimaiset tuoreet yleis- ja asemakaavat, joissa on 
huomioitu pääkäyttötarkoitus ja PV ollut osallinen kaavojen valmistelussa. 



 

- Sovittiin, että PV toimittaa Kymenlaakson liitolle tiedot Rankin alueista ja liitto 
tarkastelee asiaa. 

- Väkevä: Metsätalouden näkökulma on otettu huomioon maakuntakaavassa ja 
kaava mahdollistaa metsä- ja biotalouden toimintaedellytykset. 

- Carlson: Tuulivoimaloiden ja SEVESO-laitosten läheisyys tulee huomioida. 
Suojaetäisyys asutukseen ja SEVESO-laitoksiin tulee olla väh. 600 m. 

- Havuaho: Vaalimaan alueen kehittäminen on Virolahden kunnan prioriteetti. 
Suunnittelumääräyksen 150 000 k-m2 kokonaismitoitus hyvä, mutta 80 000 k-m2 
ehdollisuus ei ole riittävä. 

- Hering: Matkailu- ja elämyspalvelut sekä kauppa tulee eriyttää kuntatason 
kaavoituksessa Vaalimaan alueella. Maakuntakaava mahdollistaa Vaalimaalle 
Euroopan suurimman kaupan keskittymän rakentumisen. 

- Timperi: Kaakon kivi-projektin selvitys valmistumassa, sen mukaan 
Kymenlaaksossa on noussut esiin lujan kiven esiintymiä, jotka tulee huomioida 
jatkossa kaavojen laadinnassa. 

- Koskivirta: Vilniemellä on tulossa kuntakaavassa maakuntakaavan V-alueelle 
asutusta. Onko ongelma, kun V-alueeseen liittyy MRLmukainen 
rakentamisrajoitus? 

- Hering: Kuntatason suunnittelu täsmentää maakuntakaavaratkaisua ja rajauksia. 
V-alueelle voidaan rakentaa mikäli maakuntakaavan keskeiset tavoitteet ei 
vaarannu. 

- Todettiin Uudenmaan liiton ja Museoviraston sähköpostitse jättämät kommentit. 
 

5. Jatkotoimenpiteet 
Maakuntahallitus käsittelee lausunnot ja niihin annettavat vastineet 7.2.2020. 
 

6. Muut asiat 
Ei ollut.  
 

7. Kokouksen päättäminen 
Neuvottelu päätettiin klo 11:30. 

 
 
Muistiin merkitsi 
 
 
 
Lotta Vuorinen 
 


